
”…vadhelst som har utgått
från Hans oförvitliga,
Hans sanningssägande,
trovärdiga mun kan aldrig
ändras.”

– Bahá’u’lláh



”Må du veta, att när Människosonen
gav upp andan till Gud, fällde hela ska-
pelsen bittra tårar. Genom att Han
uppoffrade Sig själv ingöts emellertid
en ny förmåga i alla skapade varelser.
Dess påtaglighet, om vilken alla jordens
folk bär vittnesbörd, är nu uppenbar
för dig. Den djupaste visdom de visa
har yttrat, den djupsinnigaste lärdom
som något förstånd har framvisat, de
konstverk som de skickligaste händer
har framställt, det inflytande som ut-
övats av de mäktigaste härskare, är en-
dast uppenbarelser av den livgivande
kraft som frigjorts genom Hans enastå-
ende, Hans allt genomträngande och
lysande ande.”

– Bahá’u’lláh







”Jesus var uppfylld av den Helige Ande.
Han kom till jorden genom Guds makt,
född av den Helige Ande och den
välsignade jungfrun Maria”

–– ‘Abdu’l-Bahá



Dessa Guds Uppenbarare har alla en tvåfaldig ställning.
Den ena är den av ren abstraktion och inneboende enhet.
Om du med detta som utgångspunkt nämner dem alla vid
samma namn och tillskriver dem samma egenskaper, har
du ej avvikit från sanningen. ...

Den andra ställningen är den av särprägel och tillhör
skapelsens värld och dess begränsningar. I detta avseende
har alla Gudsuppenbarare sin särskilda personlighet, ett
bestämt förelagt uppdrag, en förutbestämd uppenbarelse
och särskilt fastställda begränsningar. Var och en av dem
är känd under ett särskilt namn, kännetecknas av en
bestämd egenskap, utför en fastställd uppgift och är
anförtrodd en viss uppenbarelse.



Bahá’u’lláh säger att Guds syfte med
gudsmanifestationerna är tvåfaldigt:

”Den första är att befria människobarnen
från okunnighetens mörker och leda dem
till den sanna insiktens ljus.
Den andra är att tillförsäkra
människosläktet fred och lugn
och tillhandahålla
alla medel, genom
vilka detta kan
uppnås.”

– Bahá’u’lláh





Hinduism Kalki, tionde Avatar

Judendom Messias

Zoroastrianism Shah Bahram

Buddhism Maitreye, femte Buddha

Kristendom Kristi återkomst

Islam Qá’im eller Mahdi



”… den Utlovade för alla världens folk har nu
uppenbarats, ty alla folk och alla religioner väntar
en Utlovad och Bahá’u’lláh är Den som är väntad
av alla. Därför kommer Bahá’u’lláhs sak att
åstadkomma mänsklighetens enhet och enhetens
tabernakel kommer att resas på världens höjder,...”

– ‘Abdu’l-Bahá









Kaserngården i Tabríz,
där Báb blev avrättad 1850





”En natt hördes i en dröm dessa upphöjda ord
från alla håll: ’Sannerligen, Vi skall göra Dig
segerrik genom Dig själv och genom Din penna.
Sörj icke över det som vederfarits Dig, frukta ej
heller ty Du är i säkerhet. Inom kort skall Gud
uppväcka jordens
skatter, människor som
skall hjälpa Dig genom
Dig själv och genom Ditt
namn, varmed Gud har
återupplivat deras
hjärtan, som har
erkänt Honom.’ ”












